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ANTAGNA: Distriktsårsmötet 2013-03-16  §  8  

 

STADGAR för SOF – ABC distrikt  
1. Namn  

Föreningens namn är Sveriges Orkesterförbunds (SOF) ABC distrikt (i fortsättningen kallat ABC-

distriktet eller föreningen). 

 

2. Ändamål  

ABC-distriktet är en ideell, regional förening (i Stockholms- och Upplands län) inom 

Sveriges Orksterförbund och har som ändamål att 

 vara en aktiv, förmedlande länk mellan regionens orkesterliv, regionala strukturer och 

Sveriges Orkesterförbund, 

 utgöra en valorganisation till riksförbundet, 

 främja, bevaka orkestrarnas intressen inom regionen samt att 

 anordna utbildning och fortbildning 

 

3. Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig. 

 

4. Organisation  

ABC-distriktets verksamhetsår är kalenderår och verksamheten bedrivs genom ABC-distriktets 

styrelse.  

 

5. Revision  

Revision utförs årligen av två revisorer valda av föreningens distriktsårsmöte. 

 

6. Medlemskap 

Medlemskap i föreningen får orkester/ensemble eller enskild inom ABC-distriktet, som är medlem i  

Sveriges Orkesterförbund. 

 

7. Distriktsårsmöte 
7.1 Allmänt 

Föreningens högsta beslutande organ är distriktsårsmötet. Till årsmötet äger varje medlem 

rätt att utse två ombud samt suppleant för dessa.  

 

Föreningen skall hålla ordinarie distriktsårsmöte före utgången av mars månad.  

 

Varje orkester/ensemble har utöver valda ombud rätt att närvara vid årsmötet, dock utan 

förslags- eller rösträtt. 

 

Protokollet från årsmötet distribueras till medlemmarna på lämpligt sätt snarast efter det att 

det justerats. 

 
7.2 Röstning och beslut 

Rösträtt vid årsmötet har de ombud som utsetts av medlemmarna. Varje medlem har en 

röst (dvs medlem som har mer än ett ombud närvarande har således endast en röst.) 

Röstning får ske genom skriftlig fullmakt företrädd vid distriktsårsmötets inledning. En 

och samma fullmaktshavare får företräda högst tre medlemmar. 
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Röstlängd upprättas vid årsmötets inledning. 

 

Distriktsårsmötet fattar beslut genom enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs frågan 

genom ordförandes utslagsröst utom i valfrågor, där frågan vid lika röstetal avgörs genom 

lottning. 

 

Distriktsårsmötet är beslutsmässigt när det är stadgeenligt utlyst. 

 
7.3 Motioner och förslag till distriktsårsmötet 

Motioner eller förslag till distriktsårsmötet kan lämnas av medlem eller av ledamot i ABC-

distriktets styrelse. 

 

Motioner eller förslag skall ha inkommit till ABC-distriktets styrelse minst tre veckor före 

utsatt tidpunkt för årsmötet. 

 
7.4 Distriktsårsmöte och kallelse 

Kallelse till distriktsårsmötet skall ske minst fyra veckor före utsatt tidpunkt för årsmötet. 

Kopia av kallelsen sänds till Sveriges Orkesterförbund för kännedom. 

 

Vid ordinarie distriktsårsmöte skall följande behandlas: 

 

o Mötets öppnande 

o Ombudsupprop och fastställande av röstlängd 

o Godkännande av kallelsen 

o Val av mötesfunktionärer: 

 ordförande 

 sekreterare 

 två protokolljusterare tillika rösträknare 

o Behandling av styrelsens verksamhet för föregående år: 

 styrelsens verksamhetsberättelse 

 ekonomisk rapport och bokslut 

o Revisorernas berättelse 

o Ansvarfrihet för ledamöterna i distriktsstyrelsen 

o Behandling av inkomna motioner och distriktsstyrelsens förslag 

o Behandling av budgetförslag för nästa verksamhetsår 

o Val av ledamöter till distriktsstyrelsen: 

 val av ordföranden för ett år 

 val av ledamöter för två år  

 val av suppleanter för två år  

o Val av två revisorer för ett år 

o Val av valberedning (två personer, varav en sammankallande) 

o Mötets avslutning 

 

I anslutning till distriktsårsmötet bör medlemmarna informera om sin verksamhet. 
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8. Övriga distriktsmöten 

Övriga distriktsmöten hålls efter kallelse av distriktsstyrelsen eller när minst hälften av 

distriktets medlemmar så begär.  

 

Kallelse till distriktsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före 

mötesdatum. 

 

Till kallelsen skall fogas föredragningslista för mötet. 

 

 

9. ABC-distriktets styrelse 

Distriktsstyrelsen utgörs av ordföranden och ytterligare 4-6 ledamöter, varav hälften väljs 

vartannat år, samt två suppleanter, varav en väljs vartannat år.  

 

ABC-distriktets styrelse leder verksamheten i föreningen i enlighet med föreningens 

stadgar,  beslut av förbundsmötet och föreningens distriktsårsmöten.  

 

Distriktsstyrelsen konstituerar sig själv förutom ordföranden som väljs av distriktsårsmötet. 

 

Distriktsstyrelsen har det yttersta ansvaret för ABC-distriktets verksamhet, kan adjungera 

personer till sig och kan utse arbetsgrupper. 

 

Det åligger styrelsen särskilt att: 

 tillvarata och verka för förbundets ändamål 

 ansvara för en fungerande distriktsorganisation 

 skapa kontakter med regionen/regionens institutioner 

 skapa verksamhet och aktiviteter självständigt eller/och i samarbete med förbundet 

 

Distriktsstyrelsen sammanträder vid behov efter kallelse av ordföranden och minst en gång 

per halvår. Den är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen 

fattar beslut med enkel majoritet.  Beslutsprotokoll ska föras vid sammanträden, i viktigare 

frågor med motivering. 

Sammanträdesprotokoll ska snarast tillgängliggöras distriktets medlemmar samt förbundet. 

 

Om distriktet saknar styrelse ska förbundet utse kontaktperson/er i varje län. 

 

10. Ändring av stadgar 

För ändring av dessa stadgar fordras beslut med 2/3 röstmajoritet på två av varandra 

följande distriktsmöten, varav ett skall vara ordinarie distriktsårsmöte.  


